Instructie montage tweede bankje
Check, voordat je gaat beginnen, de verpakking op aanwezigheid van alle onderdelen:
- twee sjablonen om de juiste gaten te kunnen boren in beide zijpanelen
- zitting en rugleuning (met gaten voor de riempjes)
- plastic zak met zakje A, B en twee riempjes
Benodigd gereedschap:
- boormachine en houtboor doorsnede 6mm
- kruiskop schroevendraaier
- steek/ringsleutel 10
De montage:
Stap 1
Om de gaten te boren, is het verstandig de zijpanelen los te halen. Maar je kunt er ook
voor kiezen de panelen te laten zitten.
Knip het sjabloon uit ter grootte van het zijpaneel. Leg het sjabloon op het paneel en
plak het met plakband vast, zodat het niet verschuift. Het logo op het sjabloon is een
referentie welk sjabloon voor welk paneel te gebruiken. De plek kan iets afwijken.

Stap 2
Bevestig op de vier hoeken van zowel de zitting als de rugleuning, een metalen hoekje
uit zakje B met behulp van een bout, een ringetje en een dopmoer uit zakje A.
Je kunt het beste eerst de dopmoer bevestigen, en aansluitend de borgmoer, anders is er
niet voldoende ruimte voor de dopmoer.

Stap 3
Bevestig de rugleuning, met de gaten voor de
riempjes aan de bovenkant, inclusief metalen
hoekjes, aan het zijpaneel. Hier gebruik je de
bouten, ringetjes en borgmoeren uit zakje B voor.

Stap 4
Bevestig de riempjes in de daarvoor bestemde gaten in de rugleuning. Monteer
vervolgens het korte stukje van het riempje op het bankje in de daarvoor bestemde
gaten.

TIP: als de riempjes te lang zijn, maak dan een extra gat in het korte riempje dat op het
bankje bevestigd is. Dit kunt u doen door een scherpe schroef te verhitten en deze door
het band van het riempje te steken.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Babboe Klantenservice
(service@babboe.nl of tel: 033-7410740).

